YAKIN - DO~UDA HAÇLILAR DEVRINE
AIT KALELER*
A. A. KAMPMAN
Conasya'da yapm~~~oldu~um seyahatler esnas~ nda gördü~üm Haçl~ lar devrine ait kaleler hakk~ nda huzurunuzda konu~mam benden
rica edilmi~ ti. Ben bu arzuyu yerine getiriyorum, fakat sözlerime
ba~larken, bu mevzuu bir saat gibi k~sa zamanda tamamiyle de~erlendirmenin imkân dahilinde olmad~~~n~~da belirtmek isterim. Ben
mevzuu biraz tahdit edip, sizce in~allah ho~a gidecek baz~~seçmeler
yapmak mecburiyetindeyim. Benim yapaca~~m seçmenin ancak sübjektif olaca~~n~~biliyorum, fakat bunun da iyi tarafi, size ihtisas saham~n bir k~sm~n~~gösterebilmemdedir.
Ortaça~~~atolar~~hakk~ nda etüd yapmak isteyen bir tarihçi,
bilgisini bat~~Avrupa'dan ziyade Yak~n ~ark'ta zenginle~tirebilir. Bat~~
Avrupada 12. ile 13. as~ r kalelerinin tamamiyle kaybolmu~~veya tadilata u~ram~~~olmalar~na mukabil, haçl~~ordular~n~n geçti~i devletlerde,
tarihçi ve mimarlar için k~ ymetli malzeme olacak ~ekilde çok iyi muhafaza edilmi~~kaleler mevcuttur.
Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Kilikya, K~br~s ve Rodos adalar~~gibi haçl~~ordular~mn geçti~i bölgelerde bu ~atolar serpilmi~~bulunuyor. Haçl~~eserlerine hâlâ bugün Arabistan çölünden denize
do~ru uzanan her da~~yolunda raslanabilir. Bat~~Kilikya'da bulunan
Anamur'dan güney Filistin'deki Ascalon'a kadar bu eski kaleler mütenevvi ~ ekilde mevcutturlar. Anavatandan yap~lan sevkiyatla bunlar~n
yerlerine yar~~lar~ = emniyette bulundurulmas~~için sahil önlerinde
bulunan adalar muazzam kalelere tahvil ediliyordu. Askeri vaziyet
Selâhaddin'in ortaya ç~ kmasiyle ümitsiz bir hale dü~mesine ra~men,
haçhlar bu kaleler sayesinde hâkimiyetlerini senelerce uzatabilmi~lerdi.
Templier ~övalyeleri uzun bir sava~~neticesinde Akkâ (St. Jean
d'Acre)~n 20 km. güneyinde bulunan Chastel Paerin'in burçlar~n~~
1291 senesinde dü~ mana herhangi bir mü~ külât göstermeden teslim
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edince, memlekette 200 senelik bir Frenk medeniyetini de b~rakm~~~
oldular. Bu medeniyetin tesirleri hâlâ Orta ~arkta mevcuttur.
Krak des Chevaliers ve Margat ~atosunun muazzam Donjon (ba~~
kule)leri Fransa, ~spanya ile Hohenstaufen topraklar~ndaki Ortaça~~
kalelerini in~a eden mimarlar taraf~ndan yap~lm~~t~r. Krak des Chevaliers'nin merasim salonu veya K~br~s'~ n kuzey sahilindeki Bellapais'
manast~ r~ndaki dehlis görüldü~ü zaman derhal Chartres, Reims ve
Ste. Chapelle kiliselerinin yukar~~do~ru sivrilen pencelereleri ile bir
mukayese yapmak mecburiyeti duyulmaktad~r. Kerek'in merasim
salonunun yap~l~~~~ile Notre Dame de Paris'nin yap~l~~~n~n ayn~~zamanlara, yani ~~2. asr~n sonu ve ~~3. asr~n ba~lar~na tesadüf etti~ini hat~rdan
ç~karmamak lâz~md~r. Bu tarih, K~br~s adas~n~n kuzey k~sm~nda
St. Hilarion da~~n~n zirvesinde Lusignan sülâlesinden k~rallar~n
Château Royal'~~in~a ettikleri zamana raslamaktad~r. Burada, henüz
az faydalan~lm~~, sanat tarihi bak~m~ndan mukayeseye imkân veren
malzemeler mevcuttur. Bat~~ ve güney Avrupa'l~~ mimarlar roman
sanat tarz~n~~b~rak~p neticede büyük bir ba~ar~ya ula~an oynak gotik
üsle~bunun ilk tatbikatma ba~lad~klar~~zaman, ~ark güne~inin ~~~k ve
gölge oyununun güzel kemer konstruksiyonlarmda canland~r~ld~~~~
Yak~n ~ark'ta, yeni fikirlerini geli~tirmek f~rsat~n~~da buldular.
Sanat tarihi mülâhazalar~ndan sonra St. Jean, Templier ve
Teuton gibi ~övalye tarikatlerinin üstad~~âzamlar~~ile haçl~~seferler
devletleri derebeylerinin niçin bu kadar muazzam kaleler in~a
ettiklerini soracak olursak, bunun tek bir cevab~~vard~r: Mecbur
idiler. Bu mecburiyeti anlamak için o devletlerin taksimat~m ve kesin
olarak belirtilememi~~hudutlar~m gösterir bir haritaya bakmak kâfidir.
Asi, Litani ve ~eria'n~n do~usunda haçl~lar hâkimiyetlerini ancak
Moab ve Edan, yani Ürdün'de ya~atabildiler. Fakat hâkimiyetleri
bilhassa bu bölgelerde zay~f kald~~ve kendilerine ilk mukabil darbe ~~~~8o
den k~sa bir zaman sonra bu istikametten vuruldu. Daimi surette çöl
tarafindan hücumlara müsait bulundu~u için do~u cenah gayet zay~ft~,
halbuki taarruz eden Araplar her zaman için çöl kenar~nda bulunan
Halep, Hama, Humus ve ~am gibi heybetli kalelerine çekilme imkâmna
sahiptiler. ~am ve Halep aras~ndaki yolu otomobil ile geçen ve Humus
civar~nda Trablus-~am'a gitmek üzere Bat~~istikametine sapan modern
seyyah, Hama ve Humus aras~ndaki dar geçidin ne kadar tehlikeli
oldu~unu bizzat görebilir. Bu seyyah ayn~~zamanda uzakta bir da~~n
zirvesi üzerinde bulunan Kerek'in görünü~ünden ve bu kaleleri yapan
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mimarlar~n tam bir isabetle tahkim için, stratejik bak~mdan en önemli
olan yerleri nas~l seçtiklerinden de takdir ve hayret duyacakt~r. Godefroy de Bouillon'un ~övalyelerinin Filistin ve sahillere hücum etmeden evvel niçin bu müstahkem mevki ku~a~~n' zaptetmedikleri
daima bir muamma olarak kalacakt~r. ~~ogg senesinde müsait firsat
vard~. 1150 senesinden sonra ise Arap dünyas~~zaaf noktas~n~~a~m~~t~r
ve bundan sonra da böyle firsatlar bir daha zuhur etmedi. H~zla
alanlar yapan bir dü~mana engel olmak gerekmi~ti. Bunun yegane
çaresi kaleler in~a etmekti. Fakat ~övalyelerin bu kaleleri in~a etmelerinin bir ba~ka sebebi daha vard~ : Haçlilann yeni takviye sevkiyatlar~~ ~~2. ve ~~3. as~rda zaman zaman zay~flam~~t~~ve müdafaada bulunan
asker adedi de çok azalm~~t~. Buna mukabil haçl~lar~n müdafaaya
mecbur olduklar~~yerler, Filistin'in giineyinden Kilikya'ya kadar çok
geni~~ve yayg~n bir sahay~~kapl~yordu. Böylece haçl~~ordular~, say~lar~n~n azl~~~~neticesinde aç~k arazi ve meydan muharebelerinden kaç~narak buna nispetle daha az kuvvetlerle müdafaas~~mümkün bulunan
kalelere muhtaç duruma dü~mü~lerdi. Bu suretle topraklar~~ellerinde
tutabilecekle~ini umuyorlard~. Bunda muvaffak olamad~lar. Ancak,
kalelerinin muazzam ta~~y~~~nlar~, yabanc~~olarak geldikleri ve bugüne
kadar hala tesirleri hissedilen Yak~n ~ark bölgesinde hakimiyetlerinin
parlak devrine aid deliller olarak kald~.
Hafi~lar kalelerini 8 gruba ay~rmak mümkündür:
~~— Güney grubu, Filistin'e giden yolun korunmas~~maksadiyle
yap~lan kaleler: Blanche Garbe (Tell es Safi), Ascalon (Khirbet Asqalan) ve Beth Gibelin (Cebele).
grup, Filistin'in kuzeyden muhafazas~~ için yap~lan
büyük ~atolar: Lübnan'~n güneyinde Chateau de Beaufort (Qalat esSakif), Belvoir (Beyt Gibrin), Subegba (Bandas ve Safed). Bu gruptaki
kaleler haçl~~devletlerinin zay~f olan do~u cenah~m korumakla vazifeli
idiler.
2 - Orta

3 — Muazzam Château de SaSne (Sayhun), Kerek kalesi (Krak des
Chevaliers), Margat ~atosu, Chastel Blanc (Safita) gibi en kuvvetli
ve büyük kalelerden müte~ekkil kuzey grubu. Bunlar~n gerilerini emniyette tutan müstahkem mevki ise, ba~~kulesi ile birlikte duvarlar~~
bugüne kadar muhafaza edilmi~~olan Templier kalesi Tortosa, yani
bugünkü Tartous idi. St. Jean ~övalyelerinin en mühim iki kalesi olan

62 4

A. A. KAMPMAN

Krak des Chevaliers (Kerek kalesi) ve Château de Margat (Margat
~atosu) bu gruba dahildirler. Bilhassa fakir Arap köyleri ile çevrili
münzevi bir dekor ortas~nda bu ma~rur kalelerin duru~u çok dramatiktir. Dü~manlarla çevrili bir diyarda kendilerine 200 sene müddetle,
hiçbir zaman tam mânasiyle benimsiyemedikleri, bir ev vazifesi gören
ve haçl~lar~n nöbet bekledikleri Kerek'in duvarlar~, müdafas~~için
yap~ld~~~~vâdilerin üzerinde hala yükselmektedir. 1952 senesinde
ç~km~~~oldu~um Château de Beaufort ba~~kulesinin en yüksek k~sm~nda
duyulan donmu~~sessizli~i ve foto~rafim gösterece~im St. Jean'lar~n
büyük üstadlar~mn ~atosu olan Kerek'in üstündeki kulelerden görülen
harikulade manzaran~n büyüleyici derin tesirlerini, insan bu abidelerden ayr~ld~ktan sonra da hissetmiye mecbur kal~yor. Kaleler bu bölgelerde o ~ekilde in~a edilmi~tir ki, insan~n onlar~~ art~k yok farzetmesine imkân vermiyecek bir kuvvetle bu topraklar~n mal~~ olmu~lard~r.
4 — Deniz kenar~ndaki kaleler: Bunlar asker ve malzeme takviyesi
için yap~lan sevkiyat~~korumak maksadiyle yap~lm~~t~r ve say~lar~~pek
çoktur. Ben içlerinden en önemli olanlar~~sayaca~~m: Beyrut, Tartous,
St. Jean d'Acre (Akkâ), Tripoli, Sidon (Saida) ve sahil önlerinde bulunan Ruad adas~.
5 — Ürdün'deki ~atolar: Bu saha haçl~lar~n ancak bir as~r ellerinde tutabildikleri bir bölge olup, Kerab de Moab, Monreal, Petra kaleteri, Le Vaux Moise ve Sela ve Akabe körfezlerindeki Ille de Gray
adas~~kalelerini ihtiva eder. 1187 senesinde Hattin'deki muharebede
Selâhaddin Eyyubrnin haçl~~ordusunu peri~an ve ma~lup etmesi ve
Filistin'in de ayn~~senede dü~mesi üzerine, Ürdün'ün ileri müdafaa
karakolu olarak muhafazas~na imkân kalmad~~ve böylece Kerek 1 188
ve Monreal da '189 senelerinde dü~tüler. Bunlar~n duvarlar~n~n etrafa
yay~lm~~~harabeleri, Kerek de Moab'~n sahibi Rainaud de Châtillon'nun Mekke istikametinde ya~ma seferlerine ç~kt~~~~zamanlar~~ hat~rlatmaktad~r.
6 — Kuzey Suriye ve Kilikya'daki grubu te~kil eden kalelere
gelince, bunlar ~imdiye kadar fazla ara~t~r~lmam~~t~r. Bu grup Ermeni
kalelerinden müte~ekkil olup, Ermeni k~rallar~~taraf~ndan haçl~~ mimarlarm~n yard~mlar~~ile yap~lm~~lard~r. Bütün bu kaleler Türkiye'nin
güneyinde Ceyhan ve Içel'de bulunmaktad~r. Bunlar da pek az tetkik
edilmi~lerdir. Bir müddet evvel John Thompson taraf~ndan haz~rlan-
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m~~, Anamur, Camardesium, Ilan, Sis gibi en mühim kaleleri ihtiva
eden k~sa bir hulâsa yay~nlanm~~t~. Yak~n bir zamanda bu kaleleri
etrafl~ca tetkik ederek bu konuda ne~riyat yapabilece~ini ümit
ediyorum.
7 — K~br~s adas~ndaki haçl~~ ~atolar~ : Bu ~atolar ancak haçl~lar~n
12. asr~n sonlar~nda adaya yerle~tikleri zamanlarda in~a edilmi~ti.
1190 da Aslan Yürekli Ri~ar taraf~ndan bu adan~n zaptedili~ini anlatmay~~zait görüyorum.Adan~n böylece haçl~lar~n eline geçmesinden hemen sonra müdafaa için lüzumlu olan kalelerin in~as~na ba~land~. Bu
cümleden olarak Kuzey da~lar~n~n üzerinde in~a edilmi~~üç büyük
~ato ~unlard~r: St. Hilarion, Buffavento ve Kantara. Bunlardan ba~ka
14. asr~n ba~lar~nda in~a edilmi~~olan ve güneydeki Limasol'un bat~s~nda bulunan St. Jean ~övalyelerinin ~atosu Kolossi'yi de ayr~ca zikretmeliyiz. Kyrenia (Girne) liman~n~n yak~nlar~nda bulunan Hilarion
~atosu (Dieu d'Amour) ise çok heybetli ve bulundu~u kayal~~~n ~ekline intibak ettirilerek yap~lm~~t~r. Lusignan kral sülâlesi buray~~daima
ricatlar~ nda müdafaa için kullan~lard~. 2 Frederik'in askerleri, bu
kaleye sahip olduktan sonra haçl~~ordusunun bir hücumu üzerine
buray~~terketmek mecburiyetinde kalm~~lard~.
1285 senesinde Margat'~n dü~mesinden sonra St. Jean ~övalyeleri
K~br~s'a ricat etmek zorunda kal~nca, K~br~s'~n en mühim hükümdarlanndan olan, Lusignan'lardan 2. Henri taraf~ndan kendilerine, 1309
senesine kadar ordugâh olarak kulland~klar~, Kolossi ~atosu verildi.
1309 senesinde St. Jean'lar~n üstad~~azam~~Rodos'a gitmi~, fakat St.
Jean'lar daha 16. asra kadar Kolossi ~atosunda kalm~~lard~. Bugün
ancak ba~~kulesi mevcut olan bu ~atoyu sonradan tahkim ederek bir
kale haline getirmi~lerdi.
8 — Rodos adas~nda St. Jean'lar 1309 dan 1522 senesine kadar
kald~lar. Orada k~smen Suriye'deki ~atolarm üslübunda sa~lam bir
kale in~a ettiler. Bu kalenin kal~nt~lar~~19. asra kadar çok ilgi verici bir
halde duruyordu, fakat Rodos adas~n~n Italya taraf~ndan i~gali esnas~nda Italyan hükümeti bu ~atoyu yeni ba~tan o ~ekilde tamir ettirmi~tir ki, art~k tarihi duvarlar~~bulmak hemen hemen imkans~z bir
haldedir. St. Jean'lar~n Rodos adas~ndaki ikametleri Kanuni Sultan
Süleyman'~n 1522 senesinde büyük bir filo ile adaya geli~iyle sona
ermi~tir.
Belleten C. XXIII, F. 40
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Haçl~~ ~ato ve kalelerini, ~imdi, taraf~mdan çekilen baz~~ diyapositifler vas~tasiyle daha yakinen canland~ rmak istiyorum. Bunlara ait
aç~klamalar~m~n Türkçe tercümesi özet olarak yap~lacakt~ r.
Haçl~~ ~ato ve kalelerinin mimari yönden ele al~nmas~~halinde ön
planda gelecek olan teknik detaylar~~ ben bu küçük konferans~mda fazla
i~lemek istemiyorum. Ben sizlere ancak Yak~n ~ark'taki haçl~~ ~ato ve
kalelerinin mevcudiyetleri ve vazifeleri hakk~nda bir hulâsa vermek
istiyorum.

